
Osaklig analys
i ledare om
registrering
av diagnos
på recept
Läkartidningens ledare i

21/97 går till förnyat angrepp
mot bl a Socialstyrelsen på
grunder som är mer än vanligt
tveksamma.

Socialstyrelsen beklagas
för att den inte helt gett upp tan-
ken på registrering av diagnos
på recept.

Det borde vid det här laget
ha stått klart för Läkartidning-
en att Socialstyrelsen har att
fullgöra vad som bestäms av
regering och riksdag. Det fram-
går klart av de beslut som fat-
tats i dessa organ att frågan om
diagnos på recept är en del av
en beslutad reform.

Socialstyrelsen har framfört
förslaget att alternativa vägar
att inhämta motsvarande infor-
mation borde prövas bl a efter
samråd med Svensk förening
för allmänmedicin. Vi har ock-
så fått gehör för detta från rege-
ringen. Med utgångspunkt bl a
häri har försöksverksamheten
för läkemedelsregistrering ut-
formats.

Goda lösningar 
eftersträvas
Socialstyrelsen kan inte

självsvåldigt förfoga över riks-
dagens beslut. Däremot strävar
vi efter att få fram goda och för
alla acceptabla lösningar. Att
Läkartidningen i populistisk
iver söker klandra oss för detta
måste betyda en avsevärd brist
på insikt om hur samhällsverk-
samhet måste bedrivas.

Att kunskap om förskriv-
ningsorsak skulle vara onödig i
ett »early warning»-system när
det gäller läkemedelsbiverk-
ningar tyder på ett behov att
förnya den medicinska kunska-
pen inom Läkartidningen. Up-
penbarligen kan allvarliga bi-
verkningar inträffa som en
följd av icke förutsedd interak-
tion mellan patientens grund-
sjukdom och läkemedlet. Den
acceptabla risken för biverk-
ningar är självklart annorlunda
vid ett allvarligt sjukdomstill-
stånd än vid ett banalt.

Inte minst viktigt är att ock-
så kunna dementera vanligt fö-
rekommande rapporter att lä-
kemedel har allvarliga, oförut-
sedda biverkningar.

Tillgång till stora material
om läkemedelsexponering och
förskrivningsorsak ger unika

möjligheter att undvika över-
driven försiktighet. För patien-
terna är detta ett förstarangsin-
tresse.

Får inte, kan inte, vill inte
Återföringen av informa-

tion om förskrivning till läkare
och andra förskrivare får verk-
lig betydelse först i ett skede
där det är möjligt att jämföra
förskrivningsmönster. Det är
en mycket viktig – och
svår – utvecklingsuppgift att
skapa sådana jämförelsemöj-
ligheter. Däremot skall inte
återföringen göras på ett sådant
sätt att tillsynsfrågor kan aktu-
aliseras. Socialstyrelsen får
inte, kan inte och vill inte arbe-
ta med förskrivningsrapporte-
ringen på detta sätt.

Arbetet som nu bedrivs är
ett led i att med egenkontrollen
som utgångspunkt stärka kva-
liteten i vården. Tidigare har
det funnits ett starkt intresse för
detta även från Läkartidning-
en. Från läkarkåren upplever vi
att detta intresse fortfarande är
mycket påtagligt.

Claes Örtendahl
generaldirektör,
Socialstyrelsen 

Kommentar

Öppet för dialog
Läkartidningen är medveten

om att de statliga verken inte
skriver lagarna. Socialstyrel-
sens uppfattningar har dock stor
betydelse för hur statsmakterna
slutgiltigt utformar sina förslag.

Veterligen har Socialstyrelsen
aldrig motsatt sig registrering
av förskrivningsorsak.

I remissyttrandet över be-
tänkandet Reform på recept ut-
tryckte Socialstyrelsen en be-
svikelse över att utredningsför-
slaget inte nämnt verket som en
möjlig användare av receptre-
gistret. I sammanhanget kräv-
de SoS att »receptet bör inne-
hålla personuppgifter så att rik-
tade studier kan göras».

Bestäms vad recept-
registret får innehålla
I den lag om recept som

riksdagen beslutade om fast-
ställs vad receptregistret får
innehålla, inte vad det skall in-
nehålla.

Därmed torde Socialstyrel-
sen i realiteten ha ett stort mått
av handlingsfrihet vid utform-
ningen av systemet.

Beträffande behovet av för-
skrivningsorsak i »early war-
ning-system» baserar sig leda-
ren på den medicinska sakkun-
skap som anlitats i samband
med Läkarförbundets yttran-
den över reformförslaget. I be-
greppet »early warning» ligger
behovet av en snabb reaktion
på en oväntad, allvarlig läke-
medelsbiverkning – dvs det
handlar i det läget inte om nå-
gon sorgfällig analys av sam-
band med t ex olika diagnos-
grupper.

Gäller personnummer-
baserade register
När det gäller återföringen

av information till förskrivarna
har Läkartidningen och läkar-
kåren ingen annan mening än
Socialstyrelsen. Vad kritiken
gäller är att denna verksamhet
baseras på personnummerbase-
rade register som därmed aldrig
kan ge en total garanti när det
gäller integritetsaspekterna.

Det är något förvånande att
Socialstyrelsen uppvisar en så-
dan okänslighet när det gäller
oron hos både allmänhet och
förskrivare över att känsliga
uppgifter om sjukdomar förs in
i personregister. Även oron i
sig – befogad eller ej – är värd
att ta hänsyn till.

Likväl – kritiken i ledaren
riktades inte primärt mot Soci-
alstyrelsen utan mot själva tan-
ken på registrering av diagnos
på receptblanketterna. Det är
således glädjande att SoS nu
inser att man bör försöka finna
bättre lösningar i samråd med
företrädare för läkarkåren.

Red

Tydliga budskap
kan återupprätta
patienternas 
förtroende för
AT-läkarna
»Det finns från Socialsty-

relsens sida inte på något vis
försök till inkompetensförkla-
ring av AT-läkare» är Olof Ed-
hags svar på Niklas G Eker-
stads insändare i Läkartidning-
en 17/97. Att det inte varit So-
cialstyrelsens avsikt att inkom-
petensförklara AT-läkare för-
tar inte effekten. Faktum kvar-
står att det budskap Socialsty-
relsen vid upprepade tillfällen
förmedlat via massmedierna
fokuserats på just AT-läkare
som den bristande länken i
kompetenskedjan. Det veten-
skapliga underlaget för detta
har däremot inte redovisats.

Kompetensen i det akuta
omhändertagandet är en kom-
plex fråga där AT-läkare dess-
utom använts som argument i
parallelldebatten rörande cen-
tralisering versus decentralise-
ring av akutsjukhus. Man kan
inte förvänta sig att detta ska
belysas nyanserat i massmedi-
erna. I dessa vulgariseras infor-
mationen.

Man kan däremot förvänta
sig att Socialstyrelsen, som
myndighet, besitter nödvändig
kunskap om massmedierna för
att lyckas formulera budskap
så att de inte misstolkas. Tydli-
ga budskap och svar.

I Olof Edhags replik hade
man hoppats på ett svar på
Niklas G Ekerstads väl berätti-
gade fråga avseende dokumen-
tationen för hypotesen att AT-
läkare skulle vara mindre pati-
entsäkra än legitimerade läkare
– i synnerhet än legitimerade
läkare som inte gått primärjour
tidigare!

Dementera!
I sin replik slår Olof Edhag

fast att bristande ledarskap är
en avgörande orsak till att pati-
enterna utsätts för säkerhetsris-
ker. Inkluderar detta Socialsty-
relsens ledande funktion i
egenskap av tillsynsmyndig-
het? För att återupprätta patien-
ternas förtroende för AT-läka-
re, liksom underläkarnas för-
troende för Socialstyrelsen,
måste Socialstyrelsens mass-
mediala budskap vara mycket
tydliga och väl underbyggda.
Om Socialstyrelsen inte avsett
att inkompetensförklara AT-
läkarna behöver tidigare utta-
landen dementeras, inte i pro-
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»Det är något förvånande att
Socialstyrelsen uppvisar en
sådan okänslighet när det
gäller oron hos både allmän-
het och förskrivare över att
känsliga uppgifter om sjukdo-
mar förs in i personregister.»
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